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Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) стартира 

процедура за подбор на младежи, желаещи да се включат в безплатни 

курсове „Агро-професионални умения“ 

Oбучителните курсове са насочени към нискоквалифицирани младежи до 29 г. 

възраст, които не учат и не работят и са изправени пред множество бариери при навлизането 

на пазара на труда. 

Желаещите млади хора ще бъдат включени в иновативен курс за подкрепа на трудовата им 

интеграция в селскостопанския сектор, посредством насърчаване на пригодността за заетост и 

предприемачеството. 

Включвайки се в дейностите по проекта и преминавайки през специализираните обучителни 

модули, младежите ще получат: 

 умения, увереност и мотивация за кандидатстване за работа 

 специфични знания за намиране на работа като озеленителни, градинари и 

растениевъди, аранжори на цветя, работници смесено стопанство, животновъди и други 

позиции за квалифицирани работници в селското стопанство 

 възможност за включване в младежки обмени в партньорските страни (Словения, 

Норвегия, Италия, Унгария и Румъния) 

 включване в европейски конкурс за Start-ups 

 стажантски програми в земеделски стопанства/ферми. 

 

ПОВЕЧЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА >>> 

 

                Предстоящо събитие за NEETs в Словения 
24-25 октомври 2019 г.! 

 
3-та подред транснационална среща на партньорите по проект eNEET Rural ще се проведе в 

град Любляна, Словения на 24-25.10.2019 и като съпътстващи събития се организират 1-ия 

Годишен семинар и Групови тематични срещи лице в лице на целевите NEETs от участващите 

партньорски страни. 

http://www.ubbsla.org/eneet-cources/
http://www.eneet-project.eu


Вторият ден е отворен за заинтересованите страни, занимаващи се с развитието на младежта в 

агросектора, а младите безработни също са добре дошли!>>>

 

 Учителски пакет на Европейската комисия по селско стопанство! 
 

 
С повече от 11 милиона ферми, които осигуряват редовна заетост на 22 милиона души, ЕС е 

най-големият износител на селскостопански продукти в света. Последните проучвания 

показват, че градското население на Европейския съюз, и по-специално младите хора, не 

чустват земеделието като източник на средства за прехраната си! Генерална дирекция 

„Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК в тясно сътрудничество с учители и 

образователни експерти изготвиха пакет от ресурси за учители, за да отразят този проблем. 

>>> 

 
 

Сключени са международни споразумения за сътрудничество! 

Партньорите на консорциума сключиха множество споразумения със заинтересованите страни, 

подпомагащи изпълнението на проекта eNEET не само в своята страна, но и на международно 

ниво. Партньорски организации се присъединиха към проекта eNEET от Гърция и Хърватия! 

>>> 

 
Проект eNEET Rural ще бъде 
официално популяризиран в 
Гърция благодарение на 
нашия двустранен партньор 
ARTIFACTORY! 

На 30 юли 2019г., АБЧО 

официално подписа 

Споразумение за двустранно 

партньорство с организация 

ARTIFACTORY, която се 

ангажира да подкрепи нашия 

проект в Гърция. 

ARTIFACTORY е местна 

организация, която се намира в 

Кастросикия, регион Епир в 

https://eneet-project.eu/2019/09/16/1st-eneet-annual-seminar-and-brokerage-event-24-25-2019-ljubljana-slovenia/
https://eneet-project.eu/2019/09/16/1st-eneet-annual-seminar-and-brokerage-event-24-25-2019-ljubljana-slovenia/
https://twitter.com/eneet_rural?lang=en
https://www.facebook.com/eNEETRural/


Гърция. От този кът на Европа ARTIFACTΟRY оперира на международно ниво, участвайки в 

проекти за развиване на умения в сектора на наследството, културата и изкуствата, 

младежките дейности, околната среда, устойчивия туризъм и образование за възрастни. 

Учредителите на ARTIFACTΟRY участват повече от 35 години в подготовката и изпълнението 

на проекти, финансирани от ЕС и други донори в областта на културата, цифровизацията, 

туризма, професионалното обучение и академичните изследвания. 

По отношение на МЛАДЕЖАТА РАБОТА и ЗАЕТОСТТА, гръцкият партньор има значителен 

опит във включването на млади хора в неформалното обучение и възможностите за 

международна мобилност, да подкрепя младите хора да действат отговорно и творчески за 

своите общности, за да подобрят живота и професионалните си умения. 

Повече за нашия двустранен партньор от Гърция: www.artifactory.eu 

С подписаното Споразумение, страните изразяват съгласие, в условия на трайно партньорство 

и взаимноизгодно сътрудничество, да осъществят съвместни дейност в областта на работата с 

млади хора. 

   

АБЧО УСТАНОВИ ТРАЙНО ПАРТНЬОРСТВО И С ПЪРВОТО ЗАИНТЕРЕСОВАНО АГРО-

СТОПАНСТВО В ПОДКРЕПА НА eNEET Rural! 

На 11.09.2019г., г-н Красимир Маринов, управител на „Марвин“ ООД официално подписа 

Споразумение за сътрудничество с Изпълнителния Директор на АБЧО, г-жа Марияна Кънчева, 

за справяне с проблема на безработица сред младежите в малките население места. От дълги 

години в сферата на земеделието, производство и търговия със селскостопанска продукция, г-н 

Маринов ежегодно се сблъсква с липсата на качествена и мотивирана работна ръка в сектора. 

В същото време много млади хора в региона са без работа и без никаква мотивация за 

стартиране на работа или бизнес в областта на селското-стопанство, въпреки че основното 

препитание в Сливенска област е именно в тази сфера. 

Марвин“ ООД се занимава с 

придобиване, арендуване и 

ползване на земеделски земи, 

производство и търговия със 

селскостопанска продукция, 

предимно грозде и 

производство на вино. През 

2005 година, дружеството става 

собственик на Винарска изба “Марвин”. Избата се намира в землището на с.Хаджи Димитрово 

на 20 км. от град Сливен и се занимава с  производство на малки, прецизно направени партиди 

вина  за ценители, от по-висок ценови клас. Целият асортимент вина са произвеждат от ръчно 

брано в касетки, селектирано, добре узряло грозде от собствени 900 декара лозови масиви, 

намиращи се на 200 м от избата. 

С подписването на настоящото споразумение, „Марвин“ ООД в лицето на г-н Маринов изрази 

съгласие, в условията на трайно партньорство и взаимноизгодно сътрудничество, 

да  подпомага работата на Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) с младите 

хора с фокус към нискоквалифицирани младежи до 29г. живеещи в малките населени места, 

които не учат и не работят и са загубили мотивация за търсене на работа. В тази връзка 

„Марвин“ ООД се ангажира да подпомогнат АБЧО в подбора на млади хора до 29г. от област 

Сливен, които не учат и не работят в момента. В рамките на проекта, младежите ще получат 

възможността да се включат в интензивни обучителни курсове с фокус развиване на 

селскостопански им умения и знания или стартиране на собствен бизнес. В последствие 

http://www.artifactory.eu/
https://www.marvin.bg/bg/index.php


младежите, които успешно преминат през обучителната фаза ще имат възможността да 

практикуват под менторството на екипа на г-н Маринов и евентуално да бъдат наети за 

постоянно на работа в „Марвин“ ООД. 

 

  
 

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ И ОБЩИНА ДЕВНЯ  

ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С АБЧО ЗА СПРАВЯНЕ С 

МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

  

С подписването на настоящите споразумения, двете малки Черноморски общини изразиха 

съгласие, в условията на трайно партньорство и взаимноизгодно сътрудничество, да  

подпомогнат работата на Асоциацията с младите хора с фокус към нискоквалифицирани 

младежи до 29г. живеещи в малките населени места, които не учат и не работят и са загубили 

мотивация за търсене на работа. 

 
 
Третият ни Бюлетин ще бъде публикуван скоро! 

Абонирайте се за нашия бюлетин >>> 
 
Свържете се с нас! 
 

    

https://eneet-project.eu/newsletter/
https://www.facebook.com/eNEETRural/
https://twitter.com/eneet_rural
http://www.eeagrants.org

